Verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 4
september 2018

Deze extra vergadering is noodzakelijk vanwege enerzijds het ter stemming
brengen van het Privacy Statement en cookiebeleid KMPT/Groei&Bloei inzake de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en anderzijds de benoeming van
een nieuwe voorzitter.
Aanwezig waren 28 leden. Afzegging is ontvangen van de
penningmeester/secretaris en 1 bestuurslid.
Agenda:
1:

Opening: Kort woord van welkom door de toekomstig voorzitter.

2:

Algemene Verordening Gegevensbescherming, een korte uitleg wordt
gegeven door de tweede secretaris. Waarin in vogelvlucht de context en
de verplichtingen die de algemene verordening oplegt worden toegelicht.
Ook wordt benadrukt dat de afdeling eenmaal per jaar het 10 stappenplan
zal doorlopen om te zien of er aanpassingen nodig zijn en ook om het
onderwerp op het netvlies te houden. Daarna is er gelegenheid voor het
stellen van vragen. Dit beperkt zich tot 2 concrete vragen; beide hebben
hetzelfde thema; data lekkage. De tweede secretaris benadrukt dat hoewel
je technisch veel kunt doen, het uiteindelijk mensenwerk blijft en fouten
kunnen worden gemaakt waardoor een data lek kan ontstaan.
KMPT/Groei&Bloei heeft hiervoor een protocol dat de afdeling zal naleven.
De aanwezige leden stemmen in met het privacy statement en
cookiebeleid van de KMPT/Groei&Bloei.

3:

De Voorzitter Sylvia Bontan stelt de vergadering voor om Ellen van de
Vrugt als nieuwe voorzitter te benoemen. De vergadering stemt met
handengeklap in. Daarna wordt Sylvia bedankt voor haar inzet en wordt
benadrukt dat zij zal aanblijven als vicevoorzitter en lid van de excursie
commissie.

4:

Rondvraag.
In de rondvraag wordt het groen beleid van de gemeente aan de orde
gesteld. Het groen in de gemeente wordt slecht onderhouden, is de
algemene conclusie. De inwoners zouden zelf iets kunnen doen en/of de
leden kunnen de pers opzoeken of hun politiek vertegenwoordiger op de
situatie wijzen. Het bestuur probeert al enige tijd met de gemeente in
gesprek te komen over actie “steenbreek” tot nu toe met weinig succes.

5:

Hierna wordt de vergadering gesloten onder dankzegging aan alle
aanwezigen en kan de lezing over de Dahlia beginnen.

